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Ný bæjarstjórn tekur ekki 
við fyrr en 20. júní nk. 25 
dögum eftir kosningar þó 
sveitarstjórnarlög segi nýja 
bæjarstjórn taka við 15 dög
um eftir kosningar en þá lýkur 
umboð fráfarandi bæjar
stjórnar. Rósa Guðbjartsdóttir 
verður bæjarstjóri og kemur 
fáum það á óvart þó almenn 
ánægja hafi verið með störf 
Haralds L. Haraldssonar sl. 4 
ár. Kristinn Andersen fær 
æðsta pólitíska embættið, 
forseta bæjarstjórnar en Ágúst 
Bjarni Garðarsson, eini bæjar
fulltrúi Framsóknar og óháðra 

verður formaður bæjarráðs. 
Bæjarstjórn mun koma saman 
20. júní og líklega verður það 
jafnframt síðasti fundur bæj

ar  stjórnar fyrir langt sumarfrí 
og ef ekki verður brotið út frá 
venju kemur hún svo ekki 
saman fyrr en síðla í ágúst.
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Rósa Guðbjartsdóttir og Ágúst Bjarni Garðarsson.

Rósa verður bæjarstjóri 
Kristinn verður forseti

Nýr málefnasamningur var undirritaður sl. þriðjudag

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is Hádegisréttir og helgarbröns
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Stofnuð 1983

Sérlega glæsilegt vandað einbýli 
með  bílskúr,  vel staðsett á glæsi  leg-
um útsýnisstað í Áslandinu. Fall eg ar 
innréttingar.  Jaðarlóð við ósnortna 
náttúruna. EINSTÖK EIGN.

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi og 
verönd í góðu vel staðsettu fjölbýli. 
Mjög góð afgirt hellulögð verönd 
sem snýr í suðvestur.

Glæsilegt vandað einbýli á einni 
hæð með rúmgóðum 60 m² bílskúr. 
Einstök staðsetning í Áslandinu og 
stórkostlegt útsýni yfir bæinn og 
fjörðinn ofl.  

SKÓGARÁS 5 ERLUÁS 74

302 m² 104,9 millj. kr. 71 m² 34,5  millj. kr. 252 m² 105 millj. kr.  

ENGJAVELLIR 5B
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546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA
Bjóðum upp á alla 
þá tækniþjónustu 
sem þitt fyrirtæki 
þarf á að halda. 

http://www.fjardarfrettir.is
http://www.fjardarfrettir.is
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Nýr málefnasamningur var 
kynntur í vikunni þar sem tekið 
er á fjölmörgum málum. Eins og 
oft sést þá má finna þar bæði 
loforð um aðgerðir en einnig 
sagt að stefnt skuli að og unnið 

verði að, einhverju sem erfiðara verður að fylgjast 
með að efnt verði. Lofað er góðum fjármálarekstri, 
að greiða niður skuldir og fjárfesta fyrir eigið fé. 
En það er einnig lofað að lækka skatta og gjöld og 
því miður er ekki venja fyrir því að stjórnmála
menn kostnaðarreikni málefnasamninga frekar en 
kosningaloforð.

Það er afar dapurt að ekki sé haldið áfram á 
þeirri braut að ráða bæjarstjóra þar sem menntun 
og reynsla vegi meira en pólitískur metnaður. 
Almennt virtist vera ánægja með núverandi 
bæjarstjóra sem Sjálfstæðisflokkurinn var með í að 
ráða fyrir 4 árum síðan og því í raun óskiljanlegt 
hvers vegna honum er kastað fyrir róða nú. Menn 
fara í kringum málið eins og heitan graut og þegar 
spurt er hvort Sjálfstæðisflokkurinn hafi gert kröfu 
um bæjarstjórastólinn er sagt að það hafi bara 
verið samkomulag um málið. Ef enginn gerði 
kröfu um stólinn er undarlegt að lausnin hafi ekki 
verið að nýta núverandi bæjarstjóra. Varla hefur 
oddviti Framsóknar gert kröfu um pólitískan 
bæjarstjóra úr röðum bæjarfulltrúa.

Nú er bæjarstjóri aftur kominn inn í stjórnsýsluna 
og orðinn hluti af henni og skrefin á milli pólitískra 
aðgerða og stjórnsýslulegra aðgerða orðin óljós.

Engar kröfur eru gerðar til pólitískra bæjarstjóra, 
hvorki til reynslu eða menntunar en samt virðist 
venjan að greiða sömu háu launin.

Það er dapurleg afturför að ráða ekki utanað
komandi ópólitískan bæjarstjóra en eini 
bæjarfulltrúi Framsóknar hefði, í krafti þess litla 
meirihluta sem flokkarnir tveir hafa, auðveldlega 
getað hindrað það. En flokkurinn var sá eini af 
þeim nýju flokkum sem fengu mann inn ekki tekið 
fram að hann vildi ópólitískan bæjarstjóra.

Bæjarbúar munu því sitja uppi með pólitískan 
bæjarstjóra hvort sem þeim líkar það betur eða 
verr, enda kusu þeir ekki um bæjarstjóra. Hins 
vegar þýðir lítið að berja hausnum í steininn og 
vonandi verður Rósa Guðbjartsdóttir farsæll 
bæjarstjóri sem með góðri hjálp muni gera Hafnar
fjörð enn betri.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 10. júní

Helgistund kl. 11
Jón Helgi og Guðmundur annast stundina.

Kaffisopi á eftir.

Sunnudagur 17. júní

Hátíðarhelgistund í 
Hafnarfjarðarkirkju kl. 11

Gissur Páll Gissurarson syngur einsöng og 
Tryggvi Gíslason fyrrv. skólameistari flytur 

hátíðarræðu. 
Douglas A Bortchie leikur á orgelið og  

sr. Jón Helgi Þórarinsson leiðir stundina.
Kaffisopi á eftir.  Allir velkomnir.

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagur 10. júní

Helgistund á 
sumarkvöldi kl. 20

Jóhann Baldvinsson   
spilar á orgel og leiðir söng.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson

Fermingarskráning  
á vidistadakirkja.is

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted
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Það var góð stemmning þegar hópur fólks gekk 
með Konna, Konráði Ragnarssyni, sem opnaði 
ljósmyndasýningu sína 30. maí sl. í verslunargluggum 
í Strandgötunni. Kynnti hann myndir sýnar og svaraði 
fyrirspurnum um myndirnar sem greinilega vöktu 
mikinn áhuga. Enn er hægt að sjá myndirnar í glugg
um á Strandgötunni og verða þær þar eitthvað fram í 
mánuðinn.

Konráð Ragnarsson við eina mynd sína.
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Ný ljósmyndabók
Ljósmynd útgáfa  Lárus Karl Ingason hefur gefið 

út nýja glæsilega ljósmyndabók, Þetta er Hafnar
fjörður, þar sem birtar eru fjölmargar einkar fallegar 
myndir úr mannlífi, atvinnulífi, menningu og náttúru 
Hafnar fjarðar. 

Með myndunum eru textar sem Björn Péturs son 
hefur skrifað og eru þeir á íslensku, ensku og þýsku. 

Bókin er 128 bls. í fremur litlu broti og hentug til 
gjafa til minningar um Hafnarfjörð.

Ljósmyndaganga á 
Strandgötunni

Ljósmyndir Konráðs Ragnarssonar hanga enn í gluggum
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HEILDARLAUSNIR Í 
FESTINGAVÖRUM ESSVE ER LEIÐANDI FRAM-

LEIÐANDI Í FESTINGAVÖRUM

Sjálfstæðisflokkurinn, sem fékk 5 
bæjarfulltrúa og Framsókn og óháðir 
sem fékk einn bæjarfulltrúa, hafa kom
ist að samkomulagi um myndun nýs 
meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar.

Verður Rósa Guðbjartsdóttir bæjar
stjóri og samningur við Harald L. Har
alds son, núverandi ópólitísks bæjars
tjóra sem ráðinn var í meirihluta Sjálf
stæðisflokksins með Bjartri framtíð, 
verður ekki endurnýjaður.

KRISTINN VERÐUR 
FORSETI BÆJARSTJÓRNAR
Ágúst Bjarni Garðarsson verður 

formaður bæjarráðs og Kristinn Ander
sen verður forseti bæjarstjórnar en það 
er æðsta embætti kjörinna fulltrúa.

Í tilkynningu sem send var frá odd
vitum flokkana sl. fimmtudag sagði ð 
verið væri að leggja lokahönd á 
málefna s amning nýs meirihluta sem 
kynntur yrði stofnunum flokkanna og í 
kjöl farið opinberlega þá eftir helgina.

Í samningunum er lögð áhersla á 
mál efni fjölskyldunnar, eldri borgara og 
skilvirka þjónustu í þágu íbúa og 
fyrirtækja.

AÐEINS 41,7% KJÖRFYLGI
Nýr meirihluti verður með 6 bæjar

full  trúa en flokkarnir tveir fengu sam tals 

að eins 41,7% greiddra atkvæða í kosn
ing unum. Kemur það til af þeirri reikni
reglu sem notuð er til að deila sætum í 
bæjarstjórn fékk Sjálfstæðis flokkurinn 5 
bæjarfulltrúa, tveimur fleiri en at kvæða
magn þeirra sagði til um ef sætum væri 
deilt út skv. hlutfallslegu fylgi flokkanna. 

Með því hefði Sjálfstæðisflokkurinn 
átt að fá 3,71 bæjarfulltrúa sem hefði 
verið lækkað í 3 þar sem bæði Píratar og 
VG voru með hærra en 0,71 útreikn aðra 
bæjarfulltrúa.

KEMUR EKKI Á ÓVART AÐ 
RÓSA HAFI SÓST EFTIR 
BÆJARSTJÓRASTÓLNUM

Það kemur víst fáum að óvart að 
Rósa hafi sóst eftir bæjarstjórastólnum 
en fullyrt var að hún hafi sóst eftir 
honum fyrir fjórum árum auk þess sem 
ljóst var þegar flokkurinn tefldi ekki 
fram núverandi bæjarstjóra, Haraldi L. 
Haraldssyni, sem var mikið hrósað af 
síðasta meirihluta, í kosningabaráttunni 
að Rósa stefndi á bæjarstjórastólinn.

Hinir flokkarnir sem náðu einum 
manni gerðu allir kröfu til þess að hafa 
ópólitískan bæjarstjóra og tveir þeirra 
vildu hafa Harald áfram.

Rósa er stjórnmálafræðingur að 
mennt en við ráðningu stærri fyrirtækja 
og bæjarfélaga er almennt gerð rík 
krafa um rekstrarmenntun sem nýtist í 
starfinu og reynslu.

Skv. sveitarstjórnarlögum tekur ný bæj
ar stjórn við völdum 15 dögum eftir kosn
ingar en þó hefur verið ákveðið að fyrsti 
bæjarstjórnarfundur verði fyrst 20. júní.

Rósa verður bæjarstjóri í Hafnarfirði
Ekki vilji til að hafa Harald  L. Haraldsson áfram í bæjarstjórastóli sem Rósa var þó með í að ráða

Kristinn Andersen verður forseti 
bæjarstjórnar.

Ágúst Bjarni Garðarsson verður 
formaður bæjarráðs.

Rósa Guðbjartsdóttir verður 
pólitískur bæjarstjóri.
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Hjónin Kristjana og Baltasar Samper 
hafa undanfarnar vikur unnið að við
gerðum á freskumyndunum í Víðistaða
kirkju og er verkinu nýlokið. Ráðist var 
í viðgerðirnar í tilefni 30 ára vígslu
afmælis kirkjunnar sem var 28. febrúar 
síðastliðinn. Á þeim 30 árum sem liðin 
eru frá gerð myndanna hafa þær látið á 
sjá. Höggvist hefur upp úr þeim, þær 
rispast og orðið fyrir rakaskemmdum 
vegna þakleka í kirkjunni. Freskurnar 
eru einstæð listaverk sem hafa vakið 
verðskuldaða athygli en þær eru mál
aðar út frá sæluboðunum sem marka 
upphaf Fjallræðu Krists. Þær eiga ekki 
að lýsa atburðum nákvæmlega heldur 
miklu fremur að útskýra boðskapinn á 
myndrænan hátt.

FRESKURNAR GJÖF 
SYSTRAFÉLAGSINS
Freska nefnist það þegar málað er á 

blauta múrhúð úr kalki eða marmara
sandi og er ævaforn aðferð til að skreyta 
veggi. Helstu kostir freskunnar eru að 
litirnir eru varanlegir í myndinni. 
Baltasar Samper var í tvö ár að undirbúa 
gerð myndanna á sínum tíma enda 

mikil forvinna að baki, bæði guðfræði
leg og við skissugerð þar til endanlegu 
takmarki var náð. Það tók Baltasar 

röska þrjá mánuði að mála myndirnar 
og lauk hann verkinu 9. janúar 1987. 
Vinna listamannsins við gerð freskn
anna var gjöf frá Systrafélagi Víðistaða
sóknar.

NOTUÐU SÖMU 
LITAPALLETTUNA OG 
FYRIR 30 ÁRUM
Kristjana Samper segir að verkinu 

hafi miðað mjög vel, gott andrúmsloft 
sé í kirkjunni og þeim hafi liði vel við 
vinnuna. „Við byrjuðum á að gera við 
stórar skellur þar sem stykki höfðu 
högg vist úr myndunum. Efnið sem við 
notum er sérstök blanda af marmar a
sandi og eftir nokkrar tilraunablöndur 
fundum við rétta sparslið til viðgerða á 
skemmdunum. Þegar sparslið er orðið 
hæfilega þurrt er málað yfir það og þá 
er mikilvægt að nota sömu litapallettuna 
og notuð var fyrir 30 árum við málun 
fresknanna og áttum við hana til,“ segir 

Kristjana. Rispur sem lágu þvert á 
pensil drætti myndanna voru erfiðastar 
að sögn Kristjönu og kölluðu á miklar 
uppfærslur áður en hægt var að mála 
yfir.

Gera þurfti við útfellingar á hluta 
myndanna af völdum vatns vegna leka 
á þaki kirkjunnar. Vatnið dregur kalk út 
úr myndfletinum og fellur svo út á yfir
boð hennar. Kristjana segir að í sumum 
tilfellum hafi verið hægt að bursta 
útfellingarnar af yfirboði myndanna en 
sumstaðar þurfti róttækari aðferð við 
hreinsun áður en hægt var að mála yfir 
flötinn að nýju. „Á sumum stöðum 
þurft um við að fjarlæga hluta af loft
klæðn ingu þar sem hún hvíldi á eða 
snerti myndflötinn. Þetta var gert til að 
fyrirbyggja að vatn og raki sem kæmist 
inn, snerti freskurnar,“ segir Kristjana 
og bætir við að sá hluti verksins hafi 
verið unninn með aðstoð Steinþórs 
Stefáns sonar húsasmíðameistara.

ÞAKKLÁT FYRIR ALLAN 
STUÐNINGINN
Hjörleifur Þórarinsson, formaður 

sóknarnefndar Víðistaðakirkju er mjög 
glaður og sáttur hve vel verkinu hefur 
miðað. Í tengslum við viðgerðina hafi 
kirkjuloftið verið málað með lit sem 
Baltasar ráðlagði og lýsing og gardínur 
endurnýjaðar. Hann segir alla þessa 
þætti hafa áhrif á þá upplifun sem 
myndmálið gefur. Þá hafi viðgerð farið 
fram á þaki kirkjunnar til að koma í veg 
fyrir leka.

„Við erum mjög þakklát þeim aðilum 
sem hafa styrkt okkur vegna fresku
viðgerðanna og má þar nefna Bæjarráð 
Hafnarfjarðar, Systrafélag Víði staða
sóknar, Kjalarnessprófastsdæmi og 
loks Hafnarfjarðarkirkju. Án alls þessa 
stuðnings hefði þetta ekki verið fram
kvæmanlegt,“ segir Hjörleifur.

Gert við freskumyndir Víðistaðakirkju
Hjónin Kristjana og Baltasar Samper hafa undanfarnar vikur unnið að viðgerðunum

Baltasar og Kristjana unnu saman að viðgerð freskunnar.
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Goði ung nauta
hamborgarar

 4x90 gr. m/brauði

Firði | Hafnafirði

Virka daga
08:00 – 22:00

Laugardaga
08:00 – 18:00

AFGREIÐSLUTÍMAR
Sunnudaga

10:00 – 17:00

MÖGNUÐ JÚNÍTILBOÐ

Hnetuvínarbrauð  og 
Flórídana heilsusafi

Thai Choice Cup núðlur
Beef, Chicken 
og Tom Yum

Góa HraunbitarSS Vínarpylsur 5 stk

Doritos og 
Santa Maria ostasósa

Pick Nick vefja
Tikka masala

GÓÐ 
TVENNA

959
KR

398
KR/PK

299
KR

159
KR/STK

539
KR598

KR

GOTT
KOMBO

298
KR
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Fjórtán tillögur bárust í opinni hug
myndasamkeppni um Flensborgar höfn 
og Óseyrarsvæði. Sl. föstudag voru 
verðlaun afhent og opnuð sýning á 
tillögunum í Sverrissal Hafnarborgar.

Kynni ngar verður á tillögunum í dag, 
fimmtudag kl. 1618 en sýningin verður 
opin til kl. 21.

Við mat sitt á tillögum lagði dóm
nefnd megináherslu á sterka heildar
lausn fyrir allt svæðið, aðlaðandi og 
lifandi umhverfi og gott flæði gangandi 
jafnt sem akandi. Einnig var sérstaklega 
horft til þess að tillagan væri með góðar 
tengingar að aðliggjandi svæðum, ekki 
síst tengingu hafnarsvæðis og mið
bæjarsvæðis. Skapað væri mannvænlegt 
umhverfi á svæðinu og þróun þess væri 
á forsendum staðarins og drægi fram 
þau gæði sem hann býr yfir.

DEILA FYRSTA SÆTI

Dómnefnd verðlaunaði þrjár tillögur 
og að auki var einni tillögu veitt 
viðurkenning  sem  athyglisverð  tillaga.  
Það er mat dómnefndar að engin ein 
tillaga hafi svarað  að fullu því sem 
fram kom í keppnislýsingu en  að  til
lögur sem valdar eru til að deila 1. og 2. 
sæti bæti hvor aðra  upp og að saman 
komist þær  nærri  því  að  svara  að  
fullu því sem var óskað eftir. Styrkur 
þeirra liggi annars vegar í sannfærandi 
tengingu við miðbæ og mótun Flens
borgarhafnar og hinsvegar góðri lausn 
annarra svæða innan samkeppn is
reitsins. Sameiginlega nái þær einnig að 
spegla markmið svæðaskipulags með 
tilliti til þéttingar byggðar á fyrir
huguðum þróunarási Borgarlínu.

Eftirfarandi atriði hafa sérstakt vægi 
við mat dómnefndar á innsendum 
tillögum:
• Að tillagan taki tillit til sérkenna 

svæð isins og sérstöðu í bæjarmynd 
Hafnarfjarðar.

• Að tillagan byggi á skýrri megin
hugmynd og að einstök efnistök sam

ræmist henni í sterkri heildarlausn 
fyrir svæðið.

• Að tillagan sýni aðlaðandi og lifandi 
umhverfi með góðri aðlögum og 
teng ingu að aðliggjandi svæðum, 
gott aðgengi að smábátahöfn, svæði 
með skjólgóðum almenningsrýmum 
og góðri stígatengingu gangandi og 
hjólandi við miðbæjarsvæðið.

• Að umferðarflæði við Suðurhöfn 
verði áfram tryggt í sátt við nýja 
uppbyggingu.

• Að tillagan geri ráð fyrir „Borgarlínu“ 
við Strandgötu.

• Að tillagan komi fram með vist vænar 
lausnir við uppbyggingu á svæð inu.
Einnig var horft til þess að tryggja 

atvinnustarfsemi á Suðurbakka, að á 
svæðinu væri blönduð starfsemi og 
nýting á landi bætt. Þróun svæðisins 
styrkti þjónustu við íbúðahverfi í 

nágrenni. Opið væri fyrir hugmyndir 
um íbúðabyggð í bland við verslun og 
þjónustu á stökum svæðum. Svæðið 
yrði þróað með vistvænar lausnir að 
leiðarljósi og þróun svæðisins væri á 

forsendum staðarins og drægi fram þau 
gæði sem hann býr yfir.

6 MILLJÓNIR Í 
VERÐLAUNAFÉ
Fengu höfundar tillagna sem lentu í 

1.2. sæti 2,5 milljón kr. hvor og 
höfundar tillögunnar í 3. sæti fengu 
eina milljón kr.

Í dómnefnd sátu, tilnefndir af hafnar
stjórn: Ólafur Ingi Tómasson og Gylfi 
Ingvarsson, Karólína Helga Símonar
dóttir tilnefnd af skipulagsráði auk 
arkitektanna Bjarka Gunnars Hall
dórsson og Soffíu Valtýsdóttur sem 
tilnefnd voru af Arkitektafélagi Íslands.

1. OG 2. VERÐLAUN   
CO EXCIST/CO CREATE
Höfundar: Kjellgren Kaminsky 

arkitektur  Guðríður Hilmarsdóttir, 
Joakim Kaminsky, Francesca Suaria & 
Karolina Bloch. Mareld landskaps
arkitekter  Oskar Ivarsson, Andreas 
Moller Nielsen, Svante Soldemo & 
Louise Nguyen.

Um tillöguna segir m.a. í dómnefndar
áliti: „Tillöguhöfundar leggja áherslu á 

Ný sýn á Flensborgarhafnarsvæðið
Fjórtán tillögur bárust í opinni hugmyndasamkeppni um Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæðið

Skipulagssvæðið.

Mynd úr tillögu Kjallgren Kaminsky arkitektur sem deildi 1. sæti.

Frá vinstri: Guðrún Harðardóttir, Shruthi Basappa og Barbara Sopolinska frá SEI arkitektastofu, Joakim Kaminsky og 
Fredrik Kjellgren frá Kjellgren Kaminsky og Julio Gil og Orri Steinarsson frá Jvantspijker.
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mótun strandlengjunnar, jákvæðri teng
ingu að miðbæ og þéttingu byggðar við 
höfnina. Með áhugaverðum svæðum 
sem mynda góð tengsl innbyrðis, tekst 
að skapa hæfilega stór og skjólgóð rými. 
Hafnarkanturinn er virkjaður á skemmti
legan hátt allt frá miðbæ að viðlegustað 
skemmtiferðaskipa. Styrk ing núverandi 
bygginga er jákvæð og staðsetning turns 
sem þó er ekki of hár, eða umfangsmikill 
sem kennileiti staðarins er sannfærandi. 
Hér hefði þó mátt varðveita ósnortna 
fjöru og slippinn.

Áhugaverð hugmynd um sniðbygg
ingu þar sem fléttast saman fjölbreytt 
atvinnustarfsemi og þjónusta við 
skemmti ferðaskip er of fyrirferðamikil á 
svæðinu, en almennt er höfninni gerð 
góð skil og hafnarsvæðið undirstrikað á 
jákvæðan hátt sem mikilvægur segull í 
bæjarmyndinni.

Þeim krafti sem liggur í hönnun á 
hafnarsvæðinu tekst tillöguhöfundum 
ekki að fylgja eftir á öðrum svæðum 
samkeppnisreitsins og engin afgerandi 
sýn á þau svæði. Yfirbragð almennings
r ýma er áferðarfallegt, svæðunum er 
gerð góð skil með sannfærandi tenging
um innbyrðis, við nálæg svæði og 
miðbæ. Arkitektónísk sýn á svæðið er 
sterk og lofar góðu um lifandi upp
byggingu á svæðinu til framtíðar.“

1. OG 2. VERÐLAUN  
MANNLÍF Í HÖFN
Höfundur: Jvantspijker  Orri Steinars

son arkitekt/skipulagsfræðingur, Julio 
M. Gil Farina arkitekt/skipu lags
fræðingur, Federica Giannone arkitekt, 
Dimitrios G. Andrinopoulos arkitekt, 
Jesse van Wijnen arkitekt og Jaakko 
van´t Spijker arkitekt/skipulags fræð
ingur.

Um tillöguna segir m.a. í dóm
nefndaráliti: „Tillagan er vel fram sett og 
leysir nokkuð vel þau viðfangsefni sem 
lögð voru fyrir í keppnislýsingu, bygg ir 
á sterkri heildarsýn á mótun byggðar og 
skýrri skiptingu í þrjú svæði, afþreyingar
höfn, hafnarsvæði og grænt íbúðahverfi. 
Lagt er kapp á að skapa blandaða og 
grósku mikla byggð til að styrkja samlíf 
hafnar og bæjar samfélagsins, jafnframt 
því að efla þá sérstöðu Hafnarfjarðar á 
höfuðborgar svæðinu.

Hugmyndir um þéttingu byggðar eru 
því nokkuð áberandi í tillögunni en það 
styður vel við markmið svæðisskipulags 
höfuðborgarsvæðisins um þéttingu 
byggð ar á þróunarás Borgarlínu, en 
stoppistöð hennar er staðsett á ákjósan
legum stað, suðlægt á svæðinu. Það er í 
þessum þéttingarhugmyndum vestan
vert á svæðinu sem helsti styrkur tillög
unnar er falinn.

Fjölbreytilegt og lifandi íbúðasvæði 
milli Óseyrarbrautar og Hvaleyrar
brautar gefur fyrirheit um uppbyggingu 
vistvæns íbúðahverfis. Íbúðahverfið er 
rýmislega vel aðgreint frá öðrum 
svæðum við höfnina. Til að mæta 
hafnar  svæðinu og skapa ákjósanlegri 
aðstæður fyrir íbúðabyggðina er mælt 
með léttari atvinnustarfsemi meðfram 
Óseyrarbraut.

Norðan íbúðabyggðarinnar er 
„hafnarbyggðin“ sem í mælikvarða 
brúar bil stærri bygginga á höfninni og 
minni bygginga sunnanvert á svæðinu.

Til að tengja saman bæ og höfn er lagt 
upp með að skapa heildstætt al  mennings
rými sem tengir þessa bæjar hluta saman. 
„Afþreyingarhöfnin“ austanvert á svæð
inu nær þó ekki sömu hæðum og 
þéttingar svæði vestanvert. Þó matar
mark aður, miðlægt á svæðinu, standi 
vissulega fyrir sínu þá nær núverandi 
staðarandi og sérkenni ekki að setja 
mark sitt þegar horft er á yfirbragð 
svæðisins sem hefði  mátt  þétta meira og 
tengja miðbænum með skýrari hætti.“

3. VERÐLAUN, 
HAFNARBÚÐIR
Höfundur: SEI  Barbara Sopolinska, 

Einar Hlér Einarsson, Guðrún Harðar
dóttir & Shruthi Basappa. Ráðgjöf: 
Massimo Satanicchia

Um tillöguna segir m.a. í dómnefndar
áliti: „Tillöguhöfundar leggja áherslu á 
umferð gangandi og hjólandi um svæðið 
og tengingu við aðliggjandi íbúðabyggð 

og Strandgötu 75. Stað setning borgarlínu 
er leyst á sannfærandi hátt. Yfirbragð 
tillögunnar er auðmjúkt og megin mark
mið hennar er að styrkja staðaranda 
hafnarinnar og styðja við það líf og þá 
starfsemi sem hefur verið að þróast á 
svæðinu á undanförnum árum.

Höfundar hafa kafað djúpt til að finna 
anda staðarins og taka þar eftir litlum 
atriðum eins og lítilli byggingu við enda 
slippsins. Hugmyndafræði tillög unnar er 
að þessu leyti afar auðmjúk og falleg, en 
á sama tíma verður heildar myndin gisin 
á köflum. Tillagan missir því afl sitt, 
einkum norðanvert á svæð inu auk þess 
er miðlægt torg afar stórt og berang  urs
legt og allt það svæði of strjált. Í heild 
hefði mátt huga betur að þéttingu svæða 
til að styðja betur við þá lifandi starfssemi 
sem lögð er til í tillögunni.“

ÁHUGAVERÐ TILLAGA 
LANDIÐ, BÆRINN OG MIÐIN
Höfundur: Apríl Arkitektar as  Arna 

Mathiesen & Kjersti Hembre. Sam
starf:Kathrine Lagethon Lunøe, Simon 
Scharnweber & Siying Pang.

Um tillöguna segir m.a. í dóm nefnd
ar áliti: „Í tillögunni eru settar fram 
afgerandi hugmyndir um endurnýtingu 
og hringrás efna sem meðal annars 
kemur fram í hugmyndum um fram
haldslíf bygginga sem nú þegar eru á 
svæðinu. Einnig endurskilgreiningu 
strandlínunnar þar sem tengsl fyrri tíma 
við Hvaleyrarlón eru endurvakin og 
nýtt á framsækinn hátt. Á „fyllingunni“ 
er atvinnuhöfnin og fyrirferðameiri 
atvinnustarfsemi aðskilin svæðum á 
landi þar sem smágerðari kvarði 
ná lægðrar byggðar tekur við. Svæðin 
tengjast með nýskilgreindum þver un
um, göturýminu er kollvarpað og nýjar 
tengingar skapaðar. Strandgatan er 
þrengd og henni gefin afgerandi and
litslyfting í bæjarmyndinni sem grænn 
ás til að auka bæjarbrag, fegra ásýnd 
strandlengjunnar og hægja á umferð.“ 

Allar tillögurnar má skoða í Apótek
inu Hafnarborg alla daga kl. 1217 
nema þriðju daga til 8. júní nk.

Tillaga Jvantspijker sem deildi 1. sæti.

Tillaga SEI arkitekta sem hafnaði í 3. sæti.
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Alls var 333 sinnum gerðar breytingar 
á listum flokkanna við bæjartjórnar
kosningarnar í Hafnarfirði 26. maí sl. 
Geta það verið útstrikanir eða breyting 
á röð á lista.

Rósa Guðbjartsdóttir oddviti Sjálf
stæðisflokksins og verðandi bæjarstjóri 
var lang oftast strikuð út af lista en 
kjósendur Sjálfstæðisflokksins strikuðu 
hana 121 sinni út af listanum en 
skemmst er að minnast að 37% þátt
takenda í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
kusu hana ekki í fyrsta sæti þó hún væri 
sú eina sem gaf kost á sér í það sæti.

BREYTINGAR EKKI ALLAR 
BIRTAR
Yfirkjörstórn tók þá ákvörðun að birta 

ekki opinberlega lista yfir útstrik anir og 
breytingar en upplýsti eftir farandi heild
ar breytingar hjá flokk unum og yfir strik
anir fyrstu tveggja á hverjum lista. Því er 
í raun ekki hægt að birta rétta atkvæðatölu 
á bak við hvern bæjarfulltrúa þar sem 
upplýsingar um breytingu á röð vantar, 
auk yfirstrikanir annarra en fyrstu 
tveggja á hverjum lista.

B - FRAMSÓKN OG ÓHÁÐIR: 
24 BREYTINGAR
Ágúst Bjarni Garðarsson strikaður út 

8 sinnum og Valdimar Víðisson 4 sinn
um.

C - VIÐREISN:  
29 BREYTINGAR
Jón Ingi Hákonarson strikaður út 3 

sinnum og Vaka Ágústsdóttir 3 sinnum.
D - SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR: 
191 BREYTING
Rósa Guðbjartsdóttir strikuð út 121 

sinnum og Kristinn Andersen strikaður 
út 18 sinnum.

L - BÆJARLISTINN:  
24 BREYTINGAR
Guðlaug Svala Steinunnar Kristjáns

dóttir strikuð út 7 sinnum og Birgir Örn 
Guðjónsson 8 sinnum.

M - MIÐFLOKKURINN:  
19 BREYTINGAR
Sigurður Þ. Ragnarsson strikaður út 6 

sinnum og Bjarney Grendal Jóhannes
dóttir 2 sinnum.

P - PÍRATAR:  
9 BREYTINGAR
Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir strikuð 

út 2 sinnum.
S - SAMFYLKING:  
27 BREYTINGAR
Adda María Jóhannsdóttir strikuð út 

9 sinnum og Friðþjófur Helgi Karlsson 
8 sinnum.

V - VINSTRI GRÆN:  
10 BREYTINGAR
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir 

strikuð út einu sinni og Fjölnir Sæ 
munds son einu sinni.

Fjöldi breytinga á bæði við yfir strik
anir og breytingar á röð lista.

Nær ómögulegt er að ná fram breyt
ingu á lista en a.m.k. 50% þeirra sem 
kjósa listann þarf til svo breyting nái 
fram að ganga.

Yfirstrikanir oddvitanna sem hlutfall 
af atkvæðum sem flokkurinn fékk:

D  Sjálfstæðisflokkur:  
Rósa Guðbjartsdóttir 121, 3,1%

B  Framsókn og óháðir:  
Ágúst Bjarni Garðarsson 8, 0,86%

L  Bæjarlistinn: Guðlaug Svala 
Steinunnar Kristjánsdóttir 7, 0,77%

M  Miðflokkurinn:  
Sigurður Þ. Ragnarsson, 19, 0,68%

S  Samfylking:  
Adda María Jóhannsdóttir, 9, 0,39%

C  Viðreisn:  
Jón Ingi Hákonarson, 3, 0,27%

P  Píratar:  
Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir 2, 0,27%

V  Vinstri græn: Elva Dögg 
Ásudóttir Kristinsdóttir 1, 0,13%

HVERNIG ER TALIÐ?

Í 86. gr. laga um kosningar til 
sveitarstjórna segir um talningu:

„Til þess að finna hverjir fram bjóð
endur hafa náð kosningu á hverjum 
lista skal kjörstjórn reikna fram bjóð
endum atkvæðatölu á þennan hátt: 

Kjörstjórn tekur saman þá kjörseðla 
þar sem engin breyting hefur verið gerð 
á listanum. Þar telst efsta nafn listans 
vera í fyrsta sæti, næsta nafn í öðru sæti 
o.s.frv. Næst tekur kjörstjórn alla þá 
kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert 
einhverjar breytingar á röð fram
bjóðenda og telur atkvæði hvers fram
bjóðanda í hvert sæti listans. 

 Nöfnum frambjóðenda á listanum er 
nú raðað þannig að sá sem hlotið hefur 
flest atkvæði í 1. sæti skv. 2. mgr. hlýtur 
það sæti. Sá frambjóðandi, að þessum 
slepptum, sem hlotið hefur flest atkvæði 
í 1. og 2. sæti samanlagt hlýtur 2. sætið 

o.s.frv. uns raðað hefur verið í sæti svo 
mörgum frambjóðendum listans að 
ljóst sé hverjir teljast fulltrúar hans og 
hverjir varafulltrúar.“

ENDURTALNING BREYTTI 
ENGU
Að beiðni fulltrúa Samfylkingar og 

Vinstri grænna lét yfirkjörstjórn telja 
greidd atkvæði aftur og var talið 
mánudag eftir kosningar. Formaður 
yfirkjörstjórnar upplýsti rétt upp úr kl. 
22 sama dag að endurtalning hafi ekki 
breytt neinu um niðurstöður kosning
anna.

Í Hafnarfirði er hefð fyrir því að telja 
í 50 atkvæða bunka sem eru síðan taldir 
og fjölda þeirra atkvæða sem út af 
stendur bætt við. Þetta hefur þótt bæði 
öruggt og mjög fljótlegt enda þaulvanir 
talningamenn við störf.

Meðal þeirra er Guðlaugur Atlason 
sem hefur verið við talningu síðan um 
1960 eða um 58 ár. Guðlaugur var elsti 
talningastjóri við síðustu sveitar stjórn
ar kosningar en hann verður 86 ára í 
næsta mánuði. Hann var léttur á sér og 
röggsamur þegar talning var að hefjast 
en sagði þetta verða síðasta taln ingin 
sem hann tæki þátt í og brosti.

Rósa Guðbjartsdóttir langoftast strikuð 
út af listum flokkanna í kosningunum

333 breyttu einhverju á listum flokkanna – Nær vonlaust að ná fram breytingu

Atkvæði talin í Lækjarskóla.

Strikuð út 121 sinni. Strikaður út 18 sinnum. Strikuð út 9 sinnum.

Guðlaugar Atlason við sína síðustu talningu að hans sögn en hann verður 86 
ára í þessum mánuði.

Atkvæðaseðlar og utankjörfundar
atkvæði flokkuð eftir framboðum.
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PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.
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Málefnasamningur Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknar var undirritaður á 
þriðju dag. Þar segir m.a.:

„Að loknum bæjarstjórnarkosningum 
2018 hafa bæjarfulltrúar Sjálfstæðis
flokks og Framsóknar og óháðra í 
Hafnarfirði gert með sér samstarfs
sáttmála um myndun meirihluta bæjar
stjórnar og áherslur við stjórnun og 
uppbyggingu í bæjarfélaginu á komandi 
kjörtímabili í góðu samstarfi við 
bæjarstjórn alla, starfsmenn, íbúa og 
fyrirtæki bæjarins.

Á undanförnum árum hefur náðst 
mikilvægur árangur í rekstri og 
fjármálum Hafnarfjarðarbæjar. Þeim 
fjármunum sem hagræðing og ráðdeild 
í rekstri skilar verður áfram varið til að 
greiða uppsafnaðar skuldir fyrri ára, 
framkvæma fyrir eigið fé í stað lántöku, 
lögð verður aukin áhersla á löngu 
tímabært viðhald og uppbyggingu 
innviða og að álögur og gjöld verði 
lækkuð á fjölskyldur og fyrirtæki. 
Jafnframt verður aukin skilvirkni og 
þjónustu af hendi bæjarfélagsins sett í 
forgang.

Til þess að ná fram þeim markmiðum 
sem meirihluti nýkjörinnar bæjar stjórnar 
hefur sett sér verður hafist handa við að 
greina leiðir og gera til lögur um 
breytingar í verklagi og stjórn sýslu. 
Mikilvægt er að stjórnsýsla bæjarins 
fylgi eftir og geti stutt við áframhaldandi 
þróun rekstrar og fjármálastjórnar og 
þær auknu áhersl ur sem settar verða á 
þjónustu og skilvirkni.“

Í málefnasamningi flokkanna má 
m.a. finna eftirfarandi:

ÞJÓNUSTA, STJÓRNSÝSLA OG 
ÍBÚALÝÐRÆÐI
Gerð verður stjórnsýsluúttekt með 

það að markmiði að auka skilvirkni í 
stjórnkerfi bæjarins.

Hafnarfjörður verði leiðandi bæjar
félag í að hagnýta þá möguleika sem 
nútíma upplýsingatækni gefur til að 
bæta þjónustu við íbúa, aðgengi að 
upp lýsingum, gagnvirk og greið sam
skipti og aukið samráð.

Aukinn verður aðgangur og kostir á 
þátttöku bæjarbúa og fagfólks að 
stefnu mótun og ákvörðunum í bæjar
félaginu.

FJÁRMÁL
Áhersla verður áfram lögð á ábyrgan 

rekstur og aðhald í útgjöldum.
Fylgt verður eftir umbótum á rekstr

inum sem ráðist hefur verið í undanfarin 
ár og rík áhersla lögð á fjárhagslegt 
eftirlit með rekstri stofnana, áætlanagerð 
og innkaupastjórnun sem stuðla að hag
kvæmni í rekstri bæjarins.

Skuldir verði áfram greiddar niður, 
fjármagnskostnaður þannig lækkaður 
og áhersla lögð á að framkvæma fyrir 
eigið fé bæjarfélagsins.

Álögur og gjöld verða áfram lækkuð 
með sérstakri áherslu á barnafjölskyldur.

FJÖLSKYLDAN OG FÓLKIÐ
Systkinaafsláttur á leikskólagjöldum 

verður aukinn og fari í 75% fyrir annað 
barn og 100% fyrir þriðja barn.

Komið verður á systkinaafslætti á 
skóla máltíðum og tryggt að aðgangur 
að næringarríkum hádegismat standi 
öllum börnum til boða.

Áfram verður innritunaraldur í leik
skóla lækkaður á kjörtímabilinu þar til 
12 mánaða viðmiði verður náð.

Allir nýfæddir Hafnfirðingar verða 
boðnir velkomnir við upphaf lífsgöng
unnar með afhendingu krúttkörfu sem 
inniheldur m.a. bleyjur, samfellur, pela, 
smekk, bangsa og bók.

Skólahúsnæði verður nýtt betur og 
aðgangur að því aukinn í þágu sam
félags í viðkomandi hverfi, með áherslu 
á félagsstarf eldri borgara og aðgengi 
þeirra að mötuneytum skólanna.

Skipulagðar verða íbúðir með þjón
ustu kjarna fyrir eldri borgara mið svæð
is á Völlum.

Heimaþjónusta fyrir eldri borgara 
verður efld og þjónustuframboð aukið.

MENNTUN OG MENNING
Auknu fjármagni verður varið til 

sérstakra verkefna grunn og leikskóla 
með það að leiðarljósi að efla þróun, 
ný sköpun og forystu kennara við störf 
sín.

Aukið verður fjármagn til frístunda
heimila og félagsmiðstöðva, m.a. til 
búnaðarkaupa, heimanámsaðstoðar, 
nám skeiða, hópastarfs og fræðslu.

Skólum verður veitt svigrúm til að 
ráða matráð fyrir starfsmenn.

Stutt verður enn frekar við viðburði 
og bæjarhátíðir og menningartengda 
hópa og styrkir auknir til menningar og 
ferðamála.

ÍÞRÓTTIR OG TÓMSTUNDIR
Hækkaðir verða frístundastyrkir til 

barna, ungmenna og eldri borgara og 
frí stundaakstur efldur.

Skipulagt verður hjólabrettasvæði, 
útihreyfigarður við Ásvallalaug og bætt 
frekar aðstaða og stuðningur til jaðar
íþrótta og fjölbreytts íþróttastarfs.

Áhersla er lögð á að framkvæmdir 
við byggingu knatthúss við Kaplakrika 
hefjist hið fyrsta og að áætluð verklok 
tefjist ekki.

Undirbúningshópur vegna hönnunar 
og undirbúnings framkvæmdar við 
knatt hús á Ásvöllum hefji störf hið 
fyrsta og settur verði á laggirnar starfs
hóp ur vegna uppbyggingar að Sörla
stöðum.

Farið verður í gagngerar endurbætur 
á Suðurbæjarlaug, núverandi búnaður 

endurnýjaður og útivistarsvæði laugar
innar stækkað.

Undirbúin verður hönnun framtíðar
skipulags við Hvaleyrarvatn sem úti
vistar perlu í landi Hafnarfjarðar.

Haldið verður áfram uppbyggingu 
hjóla og gönguleiða, með bættum 
teng  ingum milli hverfa, merkingum og 
rafrænum kortum.

SKIPULAG, UMHVERFI OG 
UMFERÐ
Tryggt verður að skipulagsskilmálar í 

nýjum hverfum taki mið af mismunandi 
þörfum húsbyggjenda og fjölbreyttum 
möguleikum í byggingu íbúðahúsnæðis 
og að framboð sé ávallt í jafnvægi við 
eftirspurn.

Bætt verður skilvirkni í skipulags
málum með áherslu á styttri afgreiðslu
tíma tillagna og erinda sem berast til 
skipulagsyfirvalda.

Áhersla verður lögð á hreinsun og 
fegrun umhverfis og viðhald gatna og 
mannvirkja bæjarins.

Gerð verður samgönguáætlun fyrir 
Hafnarfjörð og unnið að innleiðingu á 
nýju innanbæjarleiðakerfi samkvæmt 
tillögum starfshóps. Hafnarfjörður mun 
áfram taka þátt í samstarfi sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu um þróun 
forgangsreina.

ATVINNA OG FERÐAMÁL
Lögð verður áhersla á atvinnuþróun 

og tækifæri í ferðaiðnaði og sköpuð 
hagkvæm skilyrði fyrir fjölbreytt 
atvinnu líf í bænum.

Skipulögð verður þjónustustarfsemi 
við ferðamenn í Seltúni við Krýsuvík.

Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði 
verða áfram lækkaðir.

Ný stjórnsýsluúttekt, lækkun álaga á 
barnafjölskyldur og aukið íbúalýðræði

Sjálfstæðisflokkur og Framsókn og óháðir hafa skrifað undir málefnasamning

Málefnasamningurinn var undirritaður og handsalaður á Hörðuvöllum á þriðjudaginn.
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Velkomin á Smáratorg

Útibúið okkar hér í Hafnarfirði hefur 
sameinast Smáraútibúi í Kópavogi.

Við tökum vel á móti þér á Smáratorgi 3 
og höldum áfram að veita þér framúrskarandi 
þjónustu og faglega ráðgjöf um  ármálin.

Starfsfólk Arion banka
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Sjómannadagurinn var haldinn hátíð
legur í Hafnarfirði á nokkuð hefð bund
inn hátt en þó var fleira í boði en oft 
áður. Hátíðarsvæðið teygðist frá 
Óseyrarbryggju yfir að Íshúsinu og 
svæði Siglingaklúbbsins Þyts. 
Félagsmenn Þyts voru með öfluga 
kynningu á starfi félagsins og leyfðu 
fólki að prófa að róa á kanóum og fleiri 
bátum. Opið var í Íshúsinu á ný og 
fjölmennt var í húsinu. Fyrir utan gátu 
krakkar og foreldrar neglt saman lita 
báta sem þeir létu fljóta í fiskikari sem 
fljótlega var yfirfullt.

Tónlist ómaði um svæðið, vöfflu
lyktin angaði og fólk beið í röðum til að 
komast í siglingu aðeins út í fjörðinn. 
Björgunarsveit Hafnarfjarðar bauð upp 
á kassaklifur, klifur og ýmis vatnaleik
tæki og allir virtust skemmta sér vel. 
Svo mikil var þátttakan í kaffihlaðborði 
Kænunnar að þar var allt uppselt kl. 4.

SJÓMENN HEIÐRAÐIR
Fjórir sjómenn voru heiðraðir en þeir 

voru:
Gylfi Kjartansson skipstjóri, fædd

ist á Suðurgötu 10 í Hafnarfirði, þann 6. 
október 1951. Hann  byrjaði til sjós 15 
ára gamall á vélbátnum Mími frá 
Hafnarfirði. Næstu ár var hann á 
vertíðarbátunum Ársæli Sigurðssyni og 
Arnarnesi. Eftir það fór Gylfi á ýmsa 
togara, m.a. síðutogarana Neptúnus og 
Rán og síðar skuttogarana Maí og Júní 
héðan frá Hafnarfirði. Gylfi fór í 
Stýrimannaskólann og útskrifaðist þana 
árið 1975. Hann var stýrimaður á 
Ráninni, Bjarna Herjólfssyni og síðar 
afleysingaskipstjóri á Maí, Víði og 
Sjóla. Hann fór á togarann Gnúp GK 11 
árið 1996, fyrstu tvö árin sem stýri
maður og afleysingaskipstjóri en hefur 
verið þar skipstjóri síðustu 20 árin og er 
þar enn starfandi. Gylfi er kvæntur 
Guðrúnu Brynjólfsdóttur.

Gunnar Guðmundsson sjómaður, 
fæddist þann 11. október 1950 á 
Ísafirði. Hann ólst upp á Ísafirði til 24 
ára aldurs en fluttist þá til Hafnarfjarðar. 
Hann hóf sjómennsku 16 ára gamall 
fyrir vestan á hinum ýmsu bátum og 

sjálfur var hann með eigin trilluútgerð í 
27 ár. Síðasta áratuginn hefur Gunnar 
starfað við beitningu og verið á sjó hjá 
Hinriki Kristjánssyni og hann er enn að 
sækja sjóinn. Gunnar er kvæntur Jenný 
Guðmundsdóttur.

Páll Jónsson Egilsson  yfirvélstjóri, 
fæddist á Þingeyri við Dýrafjörð þann 
7. september árið 1950. Hann byrjaði á 
sjó með föður sínum strax eftir 
fermingu og var með honum í tvö 
sumur á skaki. Síðan lá leiðin á 
vertíðarbátana Framnes og Sléttanes. 
Páll fór í vélskólann veturinn 1970 og 
eftir að hafa lokið námi árið 1974 lá 
leiðin á skuttogarana Framnes, Maí og 
síðar frystitogarann Ými. Páll fór á 
varðskipin árið 1999 og er í dag 
yfirvélstjóri á varðskipinu Tý. Eigin
kona Páls var Auður Guðmunds dóttir 
sem lést 2016. Sambýliskona Páls er 
Anna Sigurjónsdóttir.

Guðmundur Hjörleifsson mat
reiðslu meistari, fæddist í Hafnarfirði 
þann 20. nóvember árið 1948. Hann 
byrjaði 14 ára gamall til sjós, sem 
vélamessi hjá Eimskip á Goðafossi. 
Síðar lá leiðin á Hótel Sögu þar sem 
Guðmundur lærði matreiðslu. Árið 
1973 fór hann aftur á sjóinn og hefur 
starfaði þar nær óslitið í liðlega 4 
áratugi til ársins 2014, lengst af á Sjóla 
og Málmey frá Sauðárkróki. Eiginkona 
Guðmundar er Jenný Þórisdóttir.

Fjölmennt á vel heppnuðum 
sjómannadegi í Hafnarfirði

Gylfi Kjartansson, Guðrún Brynjólfsdóttir, Gunnar Guðmundsson, Jenný Guðmundsdóttir, Páll Jónsson Egilsson, 
Auður Sigurjónsdóttir, Jenný Þórisdóttir og Guðmundur Hjörleifsson.
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Karel Ingvar Karelsson var, ásamt konu sinni Halldóru Júlíusdóttir, heiðruð 
fyrir fórnfúst starf að hátíðarhöldunum á sjómannadeginum. Hefur Karel 
komið að sjómannadeginum í sextíu úr og hefur síðustu áratugina verið 
drifkraftur í undirbúningi dagsins. 
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Þyrla Landhelgisgæslunnar æfði björgun 
úr sjó með félögum úr Björgunarsveitinni.

Góð þáttaka var og margt í boði. Nóg var að gera í vöfflubakstri hjá Hraunprýðiskonum og Þytur bauð upp á 
siglingar á meðan aðrir skoðuðu það sem í boði var í Íshúsinu og hjá fleiri listamönnum.
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Stefnir united sigraði í róðrinum

Karlar:
1. Stefnir united 1:13,44
2. Crossfit Hafnarfjörður 1:24,44
3. Trefjar 1:25,63
4. Hlaupahópur FH 1:30,77

Konur:
Crossfit Hafnarfjörður 1:29,56
Vonast er eftir að fleiri kvennalið taki 

þátt að ári í þessari skemmtilegu 
keppni.

Nýliðarnir í Hlaupahópi FH voru teknir í bólinu í ræsingu þegar þeir voru 
við myndatökur þegar flaggið féll. Þeir náðu þó fljótt tökum á árunum.

Stefnir united sigraði enn eitt árið og nú með töluverðum yfirburðum.
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Fleiri myndir má finna á  
www.fjardarfrettir.is
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Knattspyrna: 
8. júní kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - Selfoss,  1. deild  karla

9. júní kl. 14, Boginn 
Hamrarnir - Haukar,  1. deild  kvenna

10. júní kl. 19,15, KR-völlur 
KR - FH  úrvalsdeild karla

12. júní kl. 19.15, Laugardalsvöllur 
Fram - Haukar,  1. deild karla

ÚRSLIT KVENNA:
Valur  FH: 41 

ÚRSLIT KARLA:
FH  Keflavík: 22

FH  KA: 10
Njarðvík  Haukar: 12

sport@fjardarfrettir.is

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

ÍÞRÓTTIR

Reykjavíkurvegi 64 • shop.enjo.is

Sl. laugardag var formleg opnun 
sýningarinnar Hafnarborg 35/30, með 
verkum úr safneign Hafnarborgar, í 
tilefni af 35 ára stofnafmæli og 30 ára 
vígsluafmæli safnsins. Þar getur að líta 
valin verk úr safneign Hafnarborgar. 
Bæði verk sem oft hafa verið sýnd áður 
við ólík tækifæri eða hafa fengið að 
prýða veggi margra stofnana bæjarins. 
Á sýningunni eru þó einnig verk sem 
varla hafa verið hreyfð úr geymslunum 
síðan þeim var komið þar fyrir. Er 
þessari sýningu ætlað að endurspegla 
margbreytileika myndlistarinnar sem er 
varðveitt hér í Hafnarborg.

Afmælissýning Hafnarborgar

Á sýningunni má m.a. sjá þessar portrait myndir í eigu safnsins.

Sýningin „Þannig byggðist bærinn“ 
var opnuð formlega á Byggðasafni 
Hafnarfjarðar af Birni Péturssyni 
bæjar   minja verði á föstudaginn sl. Verð
ur sýningin opin alla daga í sumar frá 
kl. 11 17 og um helgar í vetur.

Þar getur að líta teikningar og myndir 
frá því þegar byggðin var að breytast í 
bæ. Götur voru nær engar í upphafi, 
heldur troðningar á milli hraunkletta og 

húsin sett niður þar sem því var við 
komið. En með skipulagi var stefnan 
mörkuð og upphaf að Hafnarfirði 
nútímans hófs.

Þannig byggðist bærinn
Ný sýning í „slökkvistöðinni“ á Byggðasafni Hafnarfjarðar

Björn Pétursson bæjarminjavörður glaður við opnun sýningarinnar.
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Héraðsdómur Reykjaness hefur 
úrskurð að að Keilir útgáfufélag ehf., 
útgefandi Fjarðarpóstsins skuli greiða 
að fullu tæplega 10,7 millj. kr. skuld 
sína auk dráttarvaxta við Hönnunar
húsið ehf. sem hafði umsjón með 
útgáfu Fjarðarpóstsins til júlí 2016. 
Dómurinn var kveðinn upp sl. mánudag 
en Keili  útgáfufélagi ehf. er jafnframt 
gert að greiða 753 þúsund kr. í 
málskostnað.

Í nóvember 2001 tók Hönnunarhúsið 
að sér að sjá um útgáfu á Fjarðar póst
inum fyrir Keili ehf. byggingafélag og 
gerður var munnlegur samningur um 
þóknun Hönnunarhússins fyrir ritstjórn, 
umbrot og auglýsingasölu. Var greitt 
skv. þeim samningi til ársloka 2006 er 
rekstur blaðsins var færður yfir á nýtt 
félag, Keili útgáfufélag ehf. og gamla 
félagið sett í þrot. Áfram var greitt skv. 
samningnum en Hönnunar húsið ehf. 
gaf út reikning fyrir hverju útgefnu 
blaði. Þegar fram liðu stundir fór að 
draga úr greiðslum og Keilir greiddi inn 
á reikning Hönnunarhússins upphæðir 
sem náðu ekki upphæð reikninganna 
og safnaðist upp há skuld. Þrátt fyrir 
ítrekanir og áskoranir lagaðist ástandið 

ekki og snemma árs 2016 var svo 
komið að Hönnunarhúsið taldi ekki 
grundvöll fyrir áframhaldandi rekstri 
og bauðst til að taka Fjarðarpóstinn upp 
í skuldina og afskrifa skuldina. Að ósk 
Keilis var haldið áfram til sumars en þá 
brá svo við að forsvarsmaður Keilis 
ehf. sagðist ekki skulda neitt enda hafi 
hann greitt alla samþykkta reikninga.

Dómurinn var ekki sammála þessari 
túlkun enda hafði forsvarsmaður Keilis 
ekki gert neina athugasemd við reikn
inga Hönnunarhússins sem höfðu verið 
með sama hætti alla tíð.

Lögmaður stefnda gerði kröfu um að 
stefnandi framvísaði afriti af öllum 
reikningum frá janúar 2007 en stefnandi 
byggði kröfuna á reikningsyfirliti úr 

bókhaldi. Þegar reikningar voru lagðir 
fram mótmælti lögmaður stefnda og 
taldi reikningana of seint fram komna.  
Í dómnum er sagt að ekki sé hægt að 
fallast á þá málsástæðu stefnda að 
mögu lega hafi reikningarnir verið 
út búnir eftir á, enda eru reikningar í 
sam ræmi við nefnt yfirlit, sem var stað
fest rétt af löggiltum endurskoðanda 
fyrir dómi. Dómarinn hafnaði því 
öllum málatilbúnaði stefnda og dæmdi 
stefnanda 100% í vil.

ÁSTÆÐA FYRIR ÚTGÁFU 
FJARÐARFRÉTTA
Þegar Keilir ehf. afneitaði skuldinni 

og vildi þar af leiðandi ekki afhenda 
Fjarð   ar póstinn upp í skuld, var sam
starfinu slitið af Hönnunarhúsinu sem 
hóf útgáfu á nýju bæjarblaði sem 
byggði á gömlum merg, Fjarðarfréttum. 

Fram kvæmdastjóri Hönnunarhússins 
ehf. og eigandi, sem verið hafði ritstjóri 
Fjarðarpóstsins frá nóvember 2001, 
varð ritstjóri Fjarðarfrétta sem hefur 
verið gefið út vikulega síðan.

Sami eigandi er að Keili útgáfufélagi 
og Prentsmiðjunni Steinmark þar sem 
Fjarðarpósturinn var prentaður lengst af.

Útgefandi Fjarðarpóstsins dæmdur  
til að greiða 10,7 millj. kr. skuld auk vaxta

Hönnunarhúsið ehf. hafði boðist til að taka blaðið upp í skuldina

www. f ja rda rpos tu r inn . i s

Fimmtudagur 18. ágúst 2016    |    1. tbl. 14. árg.          Upplag 10.500 eintök.          Dreift frítt inn á öll heimili og fyrirtæki í Hafnarfirði

Rúðuvökvi

ÞÚ PASSAR HANN
VIÐ PÖSSUM ÞIG

JEPPADEKKdriving emotion

EINFÖLD ÁKVÖRÐUN
VELDU ÖRYGGI
FYRIR ÞIG OG ÞÍNA

6 
mánaða

V
AX TA L A U SA

R

A

F B O R G A N I R

www.solning.is

Nánari upplýsingar

 Hjallahrauni 4, Hafnarfirði Sími: 565 2121 beggi@solning.is

Firði • sími 555 6655

Treystu 
mér fyrir 
veislunni!

www.kökulist.is
Stofnuð 1988 

Fjarðargötu 17

Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600

as@as.is

www.as.is

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is

Viðhaldsþörf margra eigna 
bæjarins er mikil og grautfúnar 
klæðningar í útiklefum og 
mosagróður í Suðurbæjarlaug 
var meðal þess sem laga þurfti.

Hefur sundlaugin verið 
lokuð vegna viðhalds, þrifa og 
endurbóta. Til stóð að opna 
laugina í gær en nú liggur fyrir 
að seinka þarf opnun til 
laugardags  

Útibúningsklefar hafa verið 
teknir í gegn, pottar málaðir, 
unnið er að viðgerð á þaki 
hússins, skipt hefur verið um 
gólfefni á nokkrum stöðum og 
annað gólfefni lagað. Víða 
hafa veggir, bekkir og tréverk 
verið málaðir og skemmdir 

vegna leka og raka lagaðar. 
Þegar vatn var tekið af renni
braut kom í ljós óvenjumikið 
slit sem kallar á viðgerð en 
plast húðin undir vatnsyfir

borð inu var að eyðast upp. 
Rigning síðustu daga hefur 
tafið verkið utanhúss og veldur 
því að  ekki er unnt að opna á 
þeim tíma sem ráðgerður var.  

Suðurbæjarlaug kemst í 
sparibúning eftir viðgerðir

Enduropnun tefst til laugardags

Suðurbæjarlaug var opnuð árið 1989.

Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur
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B Í L A V E R K S T Æ Ð I
VA R A H L U T I R  •  V I Ð G E R Ð I R

Sími 564 0400 www.bilaraf.is

Glæsilegar
gjafavörur

Ólafur og Lilja2. hæð
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bæjarblað 

Hafnfirðinga

Finndu okkur á ..bæjarblað síðan 1983

Gleraugnaverslun

Strandgötu, Hafnar�rði
Sími 555 7060

www.sjonlinan.is
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– einfalt og ódýrt
VELKOMIN Í LÆGRA LYFJAVERÐ
Apótekið Setbergi  •  Opið virka daga 9-18.30 og laugard. 10-16

Veislur fyrir öll tækifæri

facebook.com/kokulist
Firði • Sími 555 6655

Frá því verkefninu „Brúkum 
bekki“ var hleypt af stokkunum 
af Félagi eldri borgara, Félagi 
sjúkraþjálfara, Hafnarfjarðarbæ 
og öldungaráði í maí 2012 hafa 
43 bekkir verið settir upp með 
stuðningi fjölmargra félaga, 
fyrirtækja og Hafnarfjarðarbæjar.

Nú er búið að útbúa nýtt kort 
af bænum unnið sem sýnir þær 
gönguleiðir sem bekkir eru við. 
Almennt eru 250 til 300 m á 
milli bekkja. Kortin eru í öllum 
íþróttahúsum, sundstöðum, í 
Hraunseli, Hjallabraut 33, 
Hrafnistu, Höfn og í þjónustuveri 
bæjarins.

Verkefnið heldur áfram og þeir 
sem vilja koma að verkefninu 
eru hvattir til að hafa samband. Alls eru um 150 bekkir víðs vegar um bæinn.
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 Bílaraf ehf.  Sími 564 0400    Flatahrauni 25    220 Hafnarfjörður

B Í L A V E R K S T Æ Ð I
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Sími 564 0400 www.bilaraf.is

Sími: 555 6644

ÁSVALLALAUG
www.asmegin.netÁsmegin

Öflugir sjúkraþjálfarar

Greining og meðferð

Fjölbreytt þjálfun

Aukum þrek, kjark
og bætum lífsgæði

Rúðuvökvi

ÞÚ PASSAR HANN
VIÐ PÖSSUM ÞIG

JEPPADEKKdriving emotion

EINFÖLD ÁKVÖRÐUN
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FYRIR ÞIG OG ÞÍNA
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www.solning.is

Nánari upplýsingar

 Hjallahrauni 4, Hafnarfirði Sími: 565 2121 beggi@solning.is

43 bekkir verið settir upp í  „Brúkum 
bekki“ verkefninu frá 2012

Nýtt göngukort sem sýnir gönguleiðir með bekkjum

Síðasta tölublað Fjarðarpóstsins sem Hönnunarhúsið vann og fyrsta tölublað 
Fjarðarfrétta, 18. ágúst 2016.
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Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Coripharma Holding ehf., 
sem skráð var 27. mars sl., og 
Actavis Group PTC ehf., hluti 
af samstæðu Teva Pharma
ceutical Industries Ltd., undir
rituðu sl. fimmtudag sam
komu lag um kaup Coripharma 
á Actavis ehf.

Með kaupunum eignast 
Corip harma og skrifstofu hús
næði og lyfjaverksmiðju Acta
vis við Reykjavíkurveg, 
stærstu lyfjaverksmiðju lands
ins,  en hún hefur verið lokuð í 
rúmt ár. Stefnt er að því að 
verk smiðjan verði komin í 
full an rekstur innan árs.

Vinna við að manna starf
semina og endurnýja öll gæða
vottorð verksmiðjunnar er 
þeg ar hafin og stefnt er á að öll 
tilskilin leyfi til alþjóðlegrar 
lyfjaframleiðslu verði komin 
fyrir lok ársins.

Teva mun áfram eiga og 
reka Medis og önnur félög í 
nafni Actavis á Íslandi og held
ur öllum réttindum er lúta að 
Actavis nafninu. Þar starfa í 
dag um 280 manns.

Bjarni K. Þorvarðarson fors
tjóri Coripharma segir í til
kynn ingu að aðstandendur 
kaup  anna séu mjög ánægðir 
með að hafa náð samkomulagi 
við Teva, móðurfélag Actavis 
og geta nú virkjað þann mikla 
áhuga sem við höfum fundið á 
að endurreisa fyrri framleiðslu 
og útflutning lyfja héðan.

„Í hópi Coripharma eru 
bæði reyndir fjárfestar og van
ir aðilar úr rekstri alþjóðlegra 
lyfjafyrirtækja og þessarar 
lyfja verksmiðju. Samhliða 
sjálf stæðri lyfjaframleiðslu 
Coripharma sjáum við jafn
framt fram á að njóta góðs af 
nánu sambýli við önnur lyfja
félög sem eru rekin hér í Hafn

ar firðinum. Þannig stefnum 
við á kraftmikið og frjótt fram
leiðslu og þekkingarsamfélag 
nokk urra félaga í skyldum 
rekstri í framtíðinni,“ segir 
Bjarni.

Framkvæmdastjóri við
skipta þróunar Coripharma, 
Torfi Rafn Halldórsson, segir 
að í upphafi muni félagið gera 
samstarfssamninga við lyfja
fyrirtæki, um að framleiða lyf 
undir þeirra merkjum. „Þegar 
eru hafnar viðræður við all
nokkur alþjóðleg lyfjafyrirtæki, 
sem hafa sýnt Coripharma 
mik inn áhuga, sem m.a. bygg
ist á því góða orðspori sem 
Ísland hefur sem lyfja fram
leiðandi í gegnum farsæla 
sögu Actavis og Medis,“ segir 
Torfi.

Coripharma kaupir 
lyfjaverksmiðju Actavis 

Hefur verið lokuð í rúmt ár.  Aftur í fulla notkun innan árs

Bjarni K. Þorvarðarson. Torfi Rafn Halldórsson.

Sjúkraþjálfarinn ehf. hefur opnað 
útibú að Bæjarhrauni 2

Bæjarhrauni 2 • Strandgötu 75 
sími 555 4449 • afgreidsla@sjukrathjalfarinn.is

www.sjukrathjalfarinn.is

Bjóðum nýja sem eldri skjólstæðinga velkomna

Bæjarhrauni 2  • Strandgötu  75
Sími: 555 4449 • afgreidsla@sjukrathjalfarinn.is
www.sjukrathjalfarinn.is

ACTAVIS OG TEVA
Þann 3. ágúst 2016 var Acta

vis Generics tekið yfir af Teva 
Pharmaceutical Industr ies Ltd., 
leiðandi alþjóðlegu lyfja fyrir
tæki. Samtals eru sjö Actavis 
fyrir tæki skráð á Ís landi og er 
Actavis ehf. þeirra elst, skráð 
2002 en Actavis Pharma ceuti
cals Ice ehf. yngst, skráð 2017.


